Ljubljana, 28. 1. 2018

NACIONALNI SVET ZA KULTURO: POZIV H KONSTRUKTIVNEMU DIALOGU
Tako Nacionalni svet za kulturo v sedanji sestavi kot tudi v vseh prejšnjih zasedbah nenehno
opozarja na pomen kulture za slovensko družbo. Takšnim in podobnim apelom v Sloveniji že
desetletja le redko kdo resno prisluhne, češ da gre za nekakšne sanjače, ki verjamejo, da bo pesem
odrešila svet. Zapostavljanje umetnosti in kulture je resna družbena zmota tako v Sloveniji kot v
mnogih drugih državah sveta, ki dvomijo v vlogo umetnosti in kulture kot pozitivne družbene
investicije in jo razumejo predvsem v luči nepotrebne potrate javnih sredstev.
Kultura in umetnost sta bistveni za identiteto posameznika in skupnosti.
Po človeški plati nas je dogajanje v zadnjem tednu, povezano s kulturno politiko, močno prizadelo,
pa ne le medijsko posredovana dejstva, temveč tudi odzivi nanje. Podatki o zvišanju javnih sredstev
so nas namreč ravno navdali z optimizmom, da bomo v Sloveniji glede družbenega odnosa do
kulture odprli novo, drugačno poglavje.
Ravno kultura in umetnost sta prostor razmisleka, ki nas povezuje z našo preteklostjo, omogočata
razmislek o naši sedanjosti, ki je svobodnejši od razmisleka, ki ga ima na voljo politika, saj je ta
zavezana volivcem, hkrati pa kultura in umetnost ustvarjata tudi pomembne vizije za prihodnost.
V dogodkih, ki so za nami, se zrcali naša družba. To je družba, ki težko vzpostavlja dialog, ki je
temeljno vezivo naših skupnih življenj. Globoko smo prepričani, da bo boljši, resnejši odnos do
umetnosti in kulture v prihodnosti, ki se kljub nedavnim dogodkom že nakazuje in ga je na današnji
tiskovni konferenci posredoval predsednik vlade, močno pripomogel k vzpostavitvi slovenske družbe
kot skupnosti konstruktivnega dialoga.
Zato vse odločevalce o prihodnosti slovenske kulture in umetnosti pozivamo, da ravnajo v duhu te
misli.
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